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LA ĈEFARTIKOLO 

  

La ĉefkompostisto de nia modesta gazeto ne es- 

tas grumblema, sed li ofte grumblas. "Verku arti- 

koleton por nia frontpaĝo", li daŭre admonas min. 

Do, jen mi pretas lin kontentigi (kaj samtempe / 

min liberigi el liaj admonoj dum almenaŭ unu / du 

monatoj). Mi sidas ĉe mia skribotablo, antaŭ mia 

skribmaŝino, kaj... gape rigardas la blankan pa- 

peron, kiu lokita sur la skribmaŝina rulo arogan- 

te defias min: "Provu min makuli per tiaj stulta- 

ĵoj, kiuj ŝprucas el via malklera menso!", ŝajnas 

al mi aŭdi ĝian voĉon. Ĉu eble ĝi pravas, tiu pa- 
peraĉo, kiun mi facile povas disŝiri en mil pe- | 

coj? Ĉu el mia menso nur stultaĵojn mi sukcesas 

eltiri? Kaj, se estas tiel, kial, do, oni petas 

al mi verki? Nu, mi cerbumu kaj klopodu verki ti- 

an artikolon, kia subigu en plenan konfuziĝon ti- 

CATEDRA DE EXTENSION -un aĉan paperon (el kies blankeco, cetere, jam 

UNIVERSITARIA restas malmulte) kaj ĝi estu devigate humile ge- 

nuiĝi antaŭ mi kaj petegi al mi indulgeman pardo- 

non. Sed, je tiu okazo, ĉu mi -povas esti pardone- 

ma? ĉu ĝi meritas mian indulgemon? Ne! Tute ne ! 

Ĝi troplenigis mian paciencon kaj mi devas ĝin 

puni. Aŭskultu! Vi, aĉa papero, kiu kuraĝis pro- 

voki mian kleran kaj lumigan menson. Mi verkos ar 

tikolon, kiu tremigos vin; artikolon kies klere= 

co kaj erudicio blindigos vin; artikolon pro kii 

iam iu proponos mian nomon por, la Nobel-premio. 

Ĉu vi estas preta ricevi mian artikolon?! 

  
NU, JEN ĜI! l 

ADONIS.     
       



  

Jen rubriko, kiu jam de antaŭ kelkaj monatoj ne aperas.Do, decas ke ni resumu pa- 

sintajn okazaĵojn, kiuj koncernas nian Asocion ( kvankam ili jam ne estu "novaĵoj"! ) 

kaj ke ni informu pri la lastaj aktivaĵoj. 

la 40-an So Kongreson de Esperanto, okazinta en Madrido de la 19-a ĝis la 

24-a de Julio pasinta kaj pri kiu jam raportis nia S-ano Sacramento Collado, en la ru 

briko " Hispana Esperanta Vitralo "' de la n-ro 15 de nia gazeto, partoprenis grupeto 

de niaj 6ij6n-aj gesamideanoj. | 

Ankaŭ en la 65-a Universala Kongreso, kiu okazis en Stockholm en la unua semajno 

de Aŭgusto, nia Asocio estis dece reprezentita per la ĉeesto de nia S-ino Julio Argúe 

lles. 

Eh la lastaj tagoj de Julio ni ricevis la viziton de S-ino Lilija Pavlova Koleva, ; 

el Sofio ( Bulgario ), kiu partopreninta nian 40-an Kongreson en Madrido profitis por 

turismumi tra nia lando antaŭ ol reenhejmiĝi.Ŝi gastis ĉe nia S-anino Argentina Garcia 

Ceŭal. 

la ĉi-jara somero montriĝis sufiĉe aktiva en nia urbo rilate Esperanton, ĉar an- 

kaŭ en tiu sama Julia monato, niaj S-anoj Santiago Mulas Gallego kaj Adonis González 

Meana estis petataj deĵori dum proksimume tri horoj kiel interpretistoj PER ESPERANTO 

inter pola grupo de speleologoj kaj la direktoro de la ' Nacia Parko " Covadonga ". 

S-ro Petro Kolodziej, esperantisto kaj membro de tiu grupo, kontaktis nin kaj pe 

tis nian helpon, ĉar malgraŭ la fakto, ke unu el la membroj de la grupo (“precize la 

edzino de S-ro Kolodziej ) " scipovis " la anglan lingvon, samkiel ankaŭ la edzino de 

la direktoro de la Parko, ili tute ne sukcesis plene interkompreniĝi, nek klarigi - 

ĉiujn dubojn, kion tute glate kaj normale oni atingis PER ESPERANTO ! 

Kaj laste, ĵen la " novaĵoj " : 

OKTOBRO.- Je la 3-a, vendredo, malfermo de la progresiga kurso de Esperanto gvi- 

data de S-ano Santiago Mulas; En la 6-a, lundo, komenciĝas sub la gvidado de S-ano Ju 

lio Argúelles por-infana kurso de nia lingvo en la " Colegio Rey Pelayo " ; la 22-an, 

merkredon, oni inaŭguris komencan kurson en nia sidejo, en oportuna klasĉambro de la 

" Catedra de Extensión Universitaria ", kiun gvidas S-ano Faustino Castaño; fine, lun 

don, la 27-an, nia S-ano Antonio Román malfermas kurson por infanoj en la " Colegio 

Sagrado Corazón ", kie 1i deĵoras kiel instruisto de 3.G.B. 

SALUTON KAJ ĜIS !! 

. ADONIS G. MBANA



Pri la esprimo “mia” en laborista buŝo 
la kutimoj, la tradicioj kaj la edu 

ko ricevitaj de la povantaj klasoj, altru 

dis al la homo esprimojn, kiuj nuntempe 

ne koincidas kun la evoluo de la socio. 

Ŝiu laboristo bone seios hodiaŭ, ke la 

koncepto pri posedo estas tre relativa 

kaj tiu posedo dependas de multaj kaŭzoj 

sociaj en kiu disvolviĝas nia evoluanta 

vivo, eĉ se tiu evoluo estas apenaŭ per- 

ceptebla, inkluzive eĉ se ŝi regresas en 

iuj konkretaj komunumoj. 

La vorto "mia sinjoro" en la epoko 

de la sklaveco ne signifis, ke la sinjo- 

ro apartenis al la sklavo, sed male, ŝi 

signifis, ke la sklavo apartenis al ' la 

sinjoro, do la sklavo sin konsideris po- 

sedata de iu.Ĝi estis ĝusta esprimo en — 

tiu epoko, kaj bone montris la cirkons- 

tansojn de la tiutempa vivoformo. 

Hodiaŭ la koncepto sklavo ne plu ek 

zistas, almenaŭ en la senco laŭ, kiu ŝi 

estis uzata tiutempe.Hodiaŭ la homo, la 

laboristo ĝenerale ne plu diras “miansin 

joron", ĉar laŭleĝe li apartenas al nen- 

iu.la demando estas, ĉu tiu esprimo tute 

malaperis?, ĉu li ne plu devos uzi la - 

vortojn "mian sinjoron"?, ĉu ŝanĝiĝis la 

formo, sed la sistemo restas la sama?, — 

_€u laboristo, kiu nenion posedas rajtas 

diri "nian", ĉu vere "tio" "nia" aparte, 
nasal li? Estas evidente, ke ne ĉiuj per 

sonoj respondos samopinie al tiuj deman 

doj.Tiuj respondoj ja dependos de la so 

cia situacio, en kiu li troviŝos kaj am 

kaŭ de lia mensa evoluo.Tamen, por. lala 

boristaro nenion posedanta, nur estas u 

nika respondo: la vorto "mia" tre malof 

te estas aplikinda en nia ĉiutaga vivo. 

Kiam kastilia laboristo laboranta 

kaj loĝanta en Katalunio dirast."en-mia 

kastilia tero", (li absolute eraras,~ĝar 

li ne posedis nek posedas kastilian te- 

ron.Kiam kataluna laboristo laboranta - 

kaj loĝanta en Argentinio diras; "en mia 

kataluna. tero", li ankaŭ tute eraras.Ki- 

am kastilia kaj kataluna laboristoj lo~ 

ĝantaj kaj laborantaj en Meksikio diras: 

"en nia hispana tero", ambaŭ kamaradoj 

eraras, ĉar ili posedas nenion en Hispa 

nujo.Tiom malmulte ili posedis, ke vole 

aŭ ne vole ili devis elmigri ie la lan. 

do.Maksimume ili rajtas diris 'tie en 

Hispanujo, kie mi naskiĝis; aŭ ''en mia 

naskiĝloko".Kaj bone vi scias, ke la - 

naskiĝloko estas io, kion neniu elektas. 

Se la adjektivo MIA, signifas pose 

do aŭ aparteno, ankoraŭ ĝi estas tre mal 

bone uzata en multaj aliaj momentoj dela 

laborista vivo.Mi havas kamaradon, iam - 

laboranta en fabriko kaj kiam ni parola- 

dis diversajn labortemojn, li ĉiam diriss 

"en mia fabriko".Ĝu estas "via" fabriko?, 

kial vi diras "nian" fabrikon?, mi deman 

dis al li.Tiu esprimo ja estas malbona, 

malĝusta, li respondiss'fakte vi pravas, 

mi posedas neniun fabrikon".Kiam Hi estia:” 

maldungita, li ne plu parolis pri "mia fa 

briko".Eble nun li jam parolas pri alia 

fabriko "mia", se li sukcesis trovi labo 

ron. 

la laboristo, nepre devas konscii, - 

ke li nenion posedas.En epoko de la skla- 

„veco estis la mastro, kiu elektis la skla 

vons hodiaŭ estas la sklavo, bonvolu legi 

la laboristo, kiu elektas la mastron, kiam 

al li oni permesas tion.Inversiĝiŝ la sis 

temo.Povas esti, ke la rilatoj inter am- 

baŭ pliboniĝis iomete, sed la sociaj di- 

ferencoj daŭre ekzistas.Ni ne trompiŝu y 

ni nenion posedas, nenio apartenas al ni,



  

e$ niaj vivoj dependas de la kapricoj de 

aliaj, se ni ne kapablas ilin defendi. 

la vivo evoluas, la konscio de la 

laboristaro, malgraŭ multaj malfavoraĵoj, 

riĉiĝas, fariĝas pli batalema.Sed anko— 

raŭ hodiaŭ, tio kion ni posedas estas — 

nia lukto.Kiam ni sukcesos, kiam la eko- 

nomiaj rimedoj kuf£os en justa sociordo, 

sen privilegiuloj, kiam egalrajteco es- 

tos fakto por ĉiu homo, tiam kaj nur ti- 

am, ni povos diri: "mian teron", en "mia 

fabriko", ĉar la solidara kunvivado igos 

nim posedantoj de tio kion ni prilaboras. 

Ofte la laboristoj izoliĝas en gru- 

poj aŭ grupetoj, sub la konceptoj de "mia" 

lingvo, religio, regiono, nacio, k.t.p» 

Tio ja estas tre danĝera por laborista - 

lukto, ĉar kiam la laboristaro dividas — 

sin en grupoj, eĉ se inter la menciitaj 

grupoj ekzistas la plej bonaj rilatoj, — 

vole aŭ ne vole, oni favoras la kaŭzon - 

  

  

Asturias patria querida 

Ni ne dubas pri tio, ke ja Vi ĉiuj — 

konas ( des pli Vi andj de nia Asocio! ) 

nian mondfaman asturian himnon.Kaj certa 

ankaŭ Vi ĉiuj konas Bsperantlingvan tra- 

dukon ie tiu himno. 

du 

tiajn tradukojn, nome: tiun de S-ro Julio 

Ĥisa antaŭ kelkaj tagoj Ni konis 

Mangada Rosenĝrn kaj tiun de S-ro Alfredo 

Villa Villa sed ĵen precipe ekle tiuj men 

ciitaj " antaŭ kelkaj tagoj " Ni konas no 

van tradukon, kiu verkita de 3-ano Aloi~ 

de niaj ekspluatantoj.Kiam laboristoj de- 

venantaj de multnombra “komunumo «deziras 

flpropigi!ŝl~si la'fortojn laborantajn 

de la minoritatoj, ocerte~ili agas erare, 

sed kiam la laboristoj devenantaj de mi- 

noritataj komunumoj izoliĝas, fermiĝas — 

en si mem, laŭ ili por savi sian propran 

identeeon, ili ankaŭ agas erare.la labo- 

risto apartenas al neniu granda aŭ malgran 

da komunumo.la laboriato apartenas 21 so- 

cia tavolo, kies celo estas la starigo de 

plej sociordo.Jen pro kio la laboristaro 

devas tre atente sin gardi kontraŭ la pre 

dikantoj,"ofte troviĝantaj en la laboris- 
to mem", de tiuj doktrinoj, kies celo es- 

tas la divido de la laboristaj fortoj. 

Hodiaŭ, en nia socio, ni nur posedas 

"nian lukton".Neniu tion forgesu, neniu — 

sin trompu, ii 

LUIS SERRANO PEREZ 

SABADELL 

      

en 
Esperanto 

Asturio, lando kun ĉarmo 
Asturland; patruj' amata 
Amata. land', Asturio 

biades Gonzilaz Meana atingis Nin por pu- 

blikigo en " HILECO ", 

Ni opinias, ke ĉiuj tri tradukoj es- 

tas majstraj, kaj ĉe porokaza elekto cer- 

te Ni dubos pri kiu estas la plej bona „, 

kaj sekve. adoptenda far Nia Asocio. 

Nu, kvankam ekzistas nenia neceso a- 

dopti unu el ili, Ni decidis meti je Via 

konsidero tiujn tri tradukojn kaj petas — 

Vin bonvolu funde trastudi ilin kaj diri 

al Ni pri kiu Vi decidifĵos se necese.Dankm.



Do, jen la TRI MAJSTRAJ TRADUKOJ: 
  

  

Asturio, lando kun Ĉarmo, 

mirinda, tute malglata. 

fin amas mi kun korvarmo, 

kun sento tre deliksta. 

En monton mi suprenrampos, 

Estas ja por Ŝi la flor!, 

plej bala de ĝia kampo, 

ĉu ĝi staru sur la kor!. 

Cu ĝi staru sur la kor', 

ĉu floron ne ŝatu ĝi, 

estas ja por ŝi la flor', 

floron supre prenos mi. 

Traduko de S-ro J.Mangada 
  

  

sex 

  
Asturland', patruj' amata, 

Asturland' de l'amo mia, 

forgesi vin mi ne povas, 

mi tenas vin en kor' ĉiam. 

Mi supreniros al arbo, 

en kiu kreskas la flor', 

celata por l'amatino, 

ke Ŝi metu ĉe 1'balkon'., 

Se ĝi metas ĉe l'balkon', 

se meti ĝin ŝi ne volos, 

mi supreniros al arbo, 

kaj mi ĝeprenos la floron, 
    

Traduko de S-ro A.Villa 
  

3 xe xe 

  

Amata land', Asturios 

Vin amas mi tre korvarme! 

Mi ĉiam esti deziras 

en vi.Vi logas min ĉarme. 

Mi suprengrimpos al arbo, 

floron mi ŝiros de ĝi, 

por la balkonon “ornami 

de la dolĉa fianĉin'. 

Se la dolĉa fianĉin' 

ne volus ĝin por ornam' 

mi, spite, floron de 1'arbo 

Ŝiri decidiĝis jam. 
  

Traduko de S-ro A.Gonzilez         

Moderato 
Do7 Fa 

As - tu > tias, pa- tria que | ri = da, 

  

Do? 

tu - rías de mis a -)mo - res iquien | es - tu - vie-raen As- 

eno |to- das - las o -ca -|sio - nes! „.. -Ten-qo de 

e 

su = bir al dr = bol ten - ga de | co ~ ger la flor = EEL E LE oa ME A Vir - se - 

mi me - re - na que 

el bal-cón, je de po =ner, ten - go de 
' 

que 

bir al ár- bol y la flor |he



  

KASTELO DE CUELLAR(Seyoi) 

  

Burvoje el Valladolid al Segovia,en 

la mesa vojo, proksimune, troviĝas tuĉa 

Llar, onmurigita urbeto, malnovega, el A 

bera kaj roma devenos ' 

do la eniro de la urbo, dekstrflan- 

ke de la vojiranto, sur monteto nomata 

"4a Ciudadela ", elstariĝas la kastelo, 

kies konstruo efektiviĝis laŭ iniciato - 

de D.Beltr£n de la Cueva, Duko de Albur- 
querque, dum la XVe jarcento.. = 

Ĉi tiu kastelo havas : 

kvadratan sekolon kaj ŝiaj 

anguloj estas defendataj, 

tri el 111 per oilindraj : 

turoj ( um el 111 estis 

iamatempo kapelo ) kaj la 
kvara turo estas kvadrata. $ = 

Oni konsideras ĉi ti 
un kastelon kiel uru el la 

    

| plej belaj hispanaj forti- 

kaĵoj, miksita de palaca - 

kaj soldata stiloj. “ 

Interno estis luksega pala 

40 kaj ekstere montras go- 
"tikan stilon, kun mudehara 

kaj renesanca detaloj, 

la kasonaro de la supraj - 

, salonoj estas rimarkinda, 

| Dum la hisparia milito pri 

sendependenoo, la angla - 
lordo Wellington, restis - 
en ĝi. kelkaj tagoj. Ankaŭ 

aliaj elstaruloj, kiel ek~ 

nemple la franoa marŝalo Ĥugo, patro de 

la fama verkisto Victor, estis ĉi tie ri 

fuĝita kaj la hispaha posto Espronceda. , 

: ekzilita dum kelke de tempos 

Kiam okszis la enlanda milito oni - 

utiligis ĝin kiel karcero, kaj nun estas 

metilernejo, kaj oni baboras por plenumi 

la nunajn postulojn kiuj alportas ĉi tiun 

instruadon ( pliampleksigo de klasejoj, - 

metiejoj, k.t.p», kapablaj por 360 ler- 

nantoj ). 

Santempe, oni laboras — 

por ripari ŝin, sei ta- 

men la laboroj disvolvi. 

ŝas tre malrapide. 

DIKANĜEZ 

«— Kastelo.Detalo



ĤANNA SENEŜ (teatraĵo) daŭrigo 

“Ĥannas Ĉu al vi? Al vi mi patos kompaton? Neniam. (Ĝi krias) Mi deziras apelacii! 

Simon (trankvile): Post unu horo oni eligos vin por esti mortigita, vi povas skribi 

Li adiaŭan leteron al viaj parenculoj, Pretiĝu vin. 

Hanna: Venigu al mi mian patrinoni Mian patrinoni 

Bimon eliras. 

Ĥanna (krias post li kvezaŭ fiksita ĉe la pordego): Venigu al mi mian patrinoni.... 

Mian patrinoni 

ŝi falas sur la lito, kuj kovras sian vizaĝon. La iumo estingiĝas. Oni aŭdas sonon 

de tamburoj. Melfermiĝas la pordo de la ĉelo, kaj Ĥanna marŝas eksteren. Eniras la 

patrino, 81 eksidas sur la lito, kaj rigardes antaŭen malvarme, Pasas kelkaj momen- 

toj. oni aŭdas pafadsonon, La patrino tramas kaj kovras sian vizaĝon par siaj manoj. 

Eniras Ĥanna, kisl iu kiu ne apartenus al tiu-ĉi mondo, Ŝi metas sian manon sur la 

ŝultro de la patrino, 

Ĥanna: Ĉu vi malĝojas, panĝo? 

La patrino (lavas al 8i sian kapon): Ĉu vi estas ĉi-tie, Annjo? Mi estis certa ke 

6 vi forlasis min...» ; 

Ĥannai Ĉiam mi estos kun vi, panjo, Ĉu vi tra idad 

La patrino: Nur mi pensim.,.. 

Ĥannss Pri kio? 

La patrino: Pri vi, Annĝo., Mi pesis kia malmola estos por mi post kiam vi forlasos 

nin. Kion mi feros, Annĝo? 

Ĥanna: Vi iros en mian hejmon, panjo. Vi vidos miajn paŝojn sur la mola sablo, la 

arbojn kiujn mi plantis apud mia tendo, vi aŭdos mian voĉon en la murmuro 

de la meraj ondoj.... (genuas apud 81) belaj tegoj estos tiuj-ĉi. Ne estos 

plu milito, kaj infanetoj ne estos mortkaptitaj de malbonaj homoj, kaj f1- 

lino ne disiĝos plu el sia patrino. Ĉu vi memoras kion mi diris al vi foje 

pri la steloj? 

La patrino (kvazaŭ sonĝanta): Estes steloj kiss lumo alvenas nl le tero nur post 

= kiam ili estingiĝis kaj meleperis. : 

Hannes Ĉu vi vidas tiun-ĉi lumo? 

La patrino: Apud mi ĝi estes, Annjo, tre proksime nun. 

Ĥanna: Nur kiam la homo estas sole, panjo, estas mallumo Ĉirkaŭe. Vi sciu, kiam 

starigis min tie, apud la muro, estis momento de granda mallumo. Posta mi 

malfermis miajn okulojn kaj vidis ~ ne la soldetojn kun la fusiloj aldirek~ 

titaj al mi, sed - vin, vin kaj Ĉiujn la kamaradojn, kiuj venis kune kun mi 

tra ĉiuj la vaĵoj - kaj lumo Ĉirkaŭe estis, Mi sciis ka mi iros kun ili ĉiam, 

poraterne. Kaj mi ne timis. Ĉu mi kantos al vi. mian lastan kanton, panjo? 

ka patrino: Kanto vi, Annĝo. 

Ĥenna: “Feliĉa la alumeto kiu brulas kaj flamigas 

Feliĉa la flamo kiu ardas interne de la koro 

Feliĉa la koro kiu scias ĉesi kun honoro,..» 

Faliĉa la alumeto kiu brulas kaj flamigas. 

De malproksime oni aŭdas la kanton "Feliĉa la alumeto", pli kaj pli potenca, Ĥanna 

leviĝas, kaj kun ŝi ankaŭ la patrino. Ili ambaŭ staras dum longa momenta rigardan- 

ta unu la alian, Poste Ĥanna sin turnas kaj foriras lant-lante, kvazaŭ supreniranta, 

ĝis ŝi malepsras. La patrino rigerdas post 81, kaj levas post 81 lant-lante ŝiajn 

manojn, 

FINO
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Tiu ĉi kvadrato plena da literoj 

enhavas ses nomojn de mebloj. 

Serĉu ilin! 

Pro tio vi povas legi horizonta- 

le, vertikale kaj eĉ diagonale - 

en ambaŭ direktoj sed ne transe 

saltu literojn. 

Aovoj dekavaliro 
eras a 

  

  

  

              

Komencante - 

AL SDA PR TIS] KO MA pop da gta 

bo AL (nigra, 
mx a kaj Laj = ta), kaj laŭ 

ĝe [no | mo | sa [nes iman | 8 develimo 
movo en la 

  

ŝakludo, trovu konatan proverbon, 
  

  

  

  

SOLVOJ AL LA ANTAŬAJ ENIGMOJ 

„MOVOJ DE KAVALIRO! 
Ne ekzistas Juneco 
sen kapricoj nek na] 
Juneco sen malfcoj. 
ABELEJO: 

    
  

     
            4) Koralo E) 

5) Legomo 6) Kokino 7) Koniko 
  

  

KRUCVORTENIGMO     

    
HORI ZINTALE KAJ VERTIKALE 

1) La dudeka 11tero de la esperanta alfabeto. 
2) Prefikso montranta la sekvantan supreniran aŭ mal~, 

suprenfran (gradon da parenceco. 
3) Ordinara parolo ne aranĝita laŭ versmezuro, 
4) Iri de Toko al Toko por plezuro aŭ sano, 
5) Specto da mamuloj el la subordo da neparhufuloj, 

ganro de ekvoj, proksima parenca da ĉevalo, sed 
kun longaj oreloj. 

6) Frakcio kun numeratoro unu. 
17) Romana ci foro. 
      

ENIGMO 

  

A) ap ca ar ar e Fonfugacta tango dla varbo aldoni. 

8) mom ar om mr e Konfugaota tompo de la verbo mligi. 
3 1 Vs rs nomam EE 

Dinars rr 

)S RPFVTTFTF — e 

Us + a y 5 7 Vetupcia tempo de la verbo alvani 

o e sm == Tiu kiu ne estas 1n- 
oE TEBIYYVFTVF mo i 

Us +5a337 al blovinstrumento lan tasa 

buŝpeco, 

e == me (Invarso) Ĉio vezo, kesto, skatolo, k.s,, kio entenas 
Vas Mikraĵon aŭ objektojn. = 

Vara aaa. 
  

 


